
 

 

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 16.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 19.06.2021 20.06.2021 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 30 25 20 10 10 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 25 27 27 27 27 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 23 23 23 23 23 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 98 98 98 98 98 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 69 69 69 69 69 

കാറ്റിന്ററ വേഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 18 14 14 12 12 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 270 250 250 270 270 

വമഘേയാപ്തി (ഒക്ട)   8 8 8 8 7 

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിൻറെ പ്രവചനമനുസരിച്ചു ജില്ലയിൽ വരുും ദിവസങ്ങളിൽ  

മിതമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത . കൂടിയ താരനില 27oC വറരയുും കുെഞ്ഞ താരനില 23oC 

വറരയുും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

വിളകൾ ര ാഗ കീടങ്ങൾ കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 

റതങ്്ങ േളദ്പവയാഗം 

ദ്പധ്ാനമായും അമ്ാംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണിൽ 

രാസേളങ്ങൾക്കു പുററമ ദ്പതിേർഷം റതറങ്ങാന്നിന ്ഒരു 

കിവലാദ്ഗാം കുമ്മായവമാ വഡാവളാമമവറ്റാ ഏദ്പിൽ- റമയ് 

മാസങ്ങളിൽ രാസേള ദ്പവയാഗത്തിന ് മുൻപ ് തടങ്ങളിൽ 

േിതറി വേർക്കണം. രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു റതറങ്ങാന്നിന ് 25 

കിവലാ മൈേേളേും 5 കിവലാ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും 

നൽകണം. രാസേളത്തിന്ററ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗമായ 400 

ദ്ഗാം യൂറിയ 600 ദ്ഗാം വറാക്വ ാസവ് റ്റ ് 700 ദ്ഗാം മയുറിവയറ്റ ്

ഓ  ്റപാട്ടാഷ ്എന്നിേ റമയ്-ൈൂൺ മാസത്തിലും മൂന്നിൽ 

രണ്ടു ഭാഗം റസപ്റ്റംബർ-ഒക്വടാബർ മാസത്തിലും 

റകാടുക്കാം. റതങ്ങിന ് േുറ്റും േുേട്ടിൽ നിന്നും 2 മീറ്റർ 

േീതിയിൽ തടം തുറന്നു മൈേേളേും രാസേളേും 

രക ള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല 

ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യുണിറ്റ ്

കൃഷി വിജ്ഞാന രകന്ദ്രം, പാലക്കാട ്

ര ാൺ: 0466 2212279   ഇമെയിൽ: kvkpalakkad@kau.in 

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ ഉപരേശക ബുള്ളറ്റിൻ 

രക ള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുമടയും ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിന്മെയും പാലക്കാട ്ജില്ല                

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റിന്മെയും രക ള കൃഷിവകുപ്പിന്മെയും സഹകരണവത്താറട തയ്യാറാക്കുന്നത.് 

എ.എ.എസ്. 47/2021 (മ ാവ്വാഴ്ച)                                                                                                              തീയ്യതി: 15.06.2021 

പാലക്കാട ്ജില്ല 

അടുത്ത 5 േിവസമത്ത കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പവ നം 

മപാതു നിർരേശങ്ങൾ: അഴുകലിൽ നിന്ന ് േിളകറള സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി 

കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കൃതയമായ നീർോർച്ച സൗകരയം ഒരുക്കുക. വരാഗ കീടങ്ങറള 

ദ്പതിവരാധ്ിക്കുന്നതിനായി നിയദ്ന്തണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സവീകരിക്കുക. മഴയില്ലാത്ത 

സാഹേരയങ്ങളിൽ മാദ്തം േളേും കീടനാശിനികളും ദ്പവയാഗിക്കുക. 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 



   

മണ്ണുമായി വേർത്ത ്റകാടുക്കണം. 

ോഴ രിണ്ടിപ്പുഴു 

രിണ്ടിപ്പുഴുവിനറ്െ ആപ്കമണും കുെക്കാൻ ബ്യുവവെിയ 

ബ്ാസിയാന 20 g / 1 L  റവള്ളത്തിൽ കലക്കി 

ഇലകവിളുകളിൽ തളിച്ച്റകാടുക്കുക. വാഴയിൽ ചളി 

വതച്ചുരിടിപ്പിക്കുക. EPN 4 ഇലകവിളുകളിൽ ഒറരണ്ണും 

വീതും വയ്ക്കുക. 

ൈാതി 
ഇലറകാഴിച്ചി

ൽ 

മഴക്കാലത്തു ൈാതിയിൽ ഇലറകാഴിച്ചിൽ വരാഗം േരൻ 

സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മുൻകരുതലായി 1% േീരയമുള്ള 

വബാർവഡാ മിദ്ശിതം തളിച്ച ്റകാടുക്കുക. 

വകാഴി 

േളർത്തൽ 

വരാഗബാധ് 

കൂടുകളുറട തെയിൽ റവള്ളും നനയുന്നതുും ഈർപ്പും തങ്ങി 

നിൽക്കുന്നതുും വരാഗാണുക്കളുറട വർദ്ധനവി 

ന്കാരണമാകുും. തെയിറല വിരിപ്പിൽ ഈർപ്പും തട്ടുവപാൾ 

രുെത്തു വരുന്ന അവമാണിയ വാതകും വകാഴിയുറട 

ആവരാഗയത്തിനു ഹാനികരമാണ.് അതുറകാണ്ടു വിരിപ്പ ്

ഇടയ്ക്കിറട ഇളക്കി റകാടുത്തു ഈർപ്പും അകറ്റുവാൻ 

പ്രദ്ധിക്കണും. 


